FLY-OUT
PROGRAM ZWALCZANIA KOMARÓW, MESZEK I KLESZCZY

SK£AD:
1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu (permetryna) 400 g/l;
(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan
(RS)-a-cyjano-3fenoksybenzylu (cypermetryna) 100g/l;
STÊ¯ENIE BÓJCZE: od 0,5%
DAWKA BÓJCZA KONCENTRATU NA 1 m2: od 0,25 ml
Preparat FLY-OUT nale¿y stosowaæ zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹.
W celu skutecznego zwalczenia komarów, meszek oraz kleszczy nale¿y,
je¿eli to mo¿liwe, wykonaæ jednoczeœnie zabieg oprysku
i zamg³awiania miejsc przebywania i chronienia siê owadów.
Oprysk: Sporz¹dziæ roztwór 0,5%, dodaj¹c 5 ml œrodka do 1L zimnej wody, a nastêpnie dobrze wymieszaæ.
Opryskujemy g³ównie drzewa i krzewy z odleg³oœci ok. 0,5 m ruchem od do³u do góry, dysz¹ skierowan¹ ku górze.
Przy zastosowaniu takiej techniki oprysku wiêksza czêœæ roztworu dotrze do wnêtrza krzewów lub drzew na spodni¹
czêœæ liœci, czyli miejsca chronienia siê komarów.
Przy zwalczaniu komarów w celu wyd³u¿enia dzia³ania mieszaniny, nale¿y zastosowaæ dodatek "Utrwalacz" w stê¿eniu
2% (20 ml utrwalacza / 1L roztworu).
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Zamg³awianie terenów otwartych: sporz¹dziæ roztwór 5%, dodaj¹c 250 ml œrodka do 5L zimnej wody, a nastêpnie dobrze
wymieszaæ. W celu wyd³u¿enia i wzmocnienia dzia³ania mieszaniny nale¿y zastosowaæ dodatek FLOAT w stê¿eniu 10% (100
ml FLOAT / 1L roztworu). Zamg³awianie terenów otwartych mo¿na wykonywaæ "na zimno" zamg³awiaczami ULV lub "na
ciep³o" zamg³awiaczami termicznymi.
Dawka na 1ha zamg³awianego terenu to 250 ml œrodka na 5L wody.
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WA¯NE:
- Opryski najlepiej wykonywaæ wczeœnie rano lub wieczorem. W porach: przed lub po oblocie pszczó³;
- Zabiegi wykonywaæ w dni bezwietrzne lub przy umiarkowanym wietrze w celu ograniczenia niekontrolowanego rozpylania
roztworu;
- Nie wykonywaæ zabiegów w upalne dni;
- Przy du¿ej infestacji nale¿y zwiêkszyæ czêstotliwoœæ zabiegów;
- FLY-OUT jest koncentratem przeznaczonym do mieszania z wod¹, co oznacza, ¿e w ³atwy sposób uzyskamy roztwór
dezynsekcyjny do zabiegów zlewania, oprysku lub zamg³awiania;
- Do zabiegów oprysku zawsze u¿ywaj preparatu UTRWALACZ - dodatku poprawiaj¹cego skutecznoœæ dezynsekcji;
- Do zabiegów zamg³awiania zawsze u¿ywaj preparatu FLOAT - dodatku poprawiaj¹cego skutecznoœæ dezynsekcji.

Pojemnoœæ: 100ml, 500ml, 1L, 5L
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